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 یی  مهرجو یوشگاو، ساختۀ دار ینماییس یلمسوژه در ف یافالطون یبازخوان

  

 زهی   نوروز هاشم ،  سروناز تربتی ،نازنین ملکیان ،وحید ترابی جهرمی

  

 )15/07/98، تاریخ پذیرش15/01/98(تاریخ دریافت

  

  چکیده

ۀ توسـع  یفتوصـ  يااست کـه گذشـتگان بـر    یباییز یلیتمث ییروشنا يسو به یکیگذر از تار

 که ینا یا یافتهکه امکان بالفعل شدن ن يا بالقوه هاي یتاند. ظرف کار بردههب یانسان هاي یتظرف

گـذار از   ینبـر همـ   یافالطون مبتن یشهغار در اند یلاند. تمث سرکوب شده یتوسط خود آدم

انسـان را بـه    یتاز وضع تر یمتعال یفیتوص یلتمث ینبوده است و درواقع ا روشنیبه  یکیتار

 یررا بـه تصـو   یاز تحـوالت انسـان   ینوع یزن ییمهرجو یوشگاو اثر دار یلم. فگذارد یم یشنما

در حال حرکت است و به ناگاه بـه درون   یکیو تار یکه بر مرز روشن یآدم یف. توصکشد یم

ه و گاو بـود  یلمبر ف يا مقاله خوانش دوباره ینشود. هدف از انجام ا یپرتاب م ها یکیجهان تار

 يبـوده کـه بـرا    یکیتکن یفیک يمحتوا یلآن است. روش تحل یانسان شناس يالگوها یینتب

نشـان   شـده  یافتـه  یشناسـ  انسـان  يالگوهـا  یـان انتخاب شده اسـت. در پا  یممفاه ینکسب ا

 یفرهنگـ  يبـر الگوهـا   یمطلوب مبتنـ  پذیري و جامعه تر یمتعال یقتکه گذر به حق دهند یم
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  و بیان مسأله مقدمه

دارد و درواقع قصه از بسط  ییگو و قصه کند یرا بیان م يا درواقع متنی است که قصه یتیهر روا

به عبارات  گیرد، یخود شکل م یرامونداستان با جهان پ يها سوژه یاسوژه  يها ها و تعامل تقابل

 گریستنبا ن ین). بنابرا22: 1368 ی،(براهن » قصه، رشد و تکامل قهرمان در طول زمان است« ریگد

داستان را حدس  یريگ روند شکل توان یم يمشکالت سوژة داستان، تا حدود یاها  به خألها، دغدغه

 یگاه یمتفاوت پژوهشگران و حت یرهايهدف سوژه به تفس یصمتن، تشخ یکزد. هنگام مطالعۀ 

را در  دیدياز داستان، جهان ج یرهر تفس حال ینمؤلف منجر خواهد شد؛ باا یاصل یدهگذاشتن ا کنار

 ییمهرجو یوشاثر ماندگار دار» گاو« یلم. فدهد یم یشکه عمق نگاه ما را افزا گذارد یم یمانرو یشپ

در باطن سوژه  ینرو و ا بزرگ روبه یاست که سوژة قصه با چالش هایی یتاز جمله روا 1348در سال 

 ینشامل چند مهرجویی. کارنامه دهد یرا از دست م یشجان خو یتو درنها شود یمبدل به گاو م

 یجهان يها گاو نگاه یلمبا ساخت ف يو ترجمه است اما و یقرمان، تحق نامه، یلمکوتاه و بلند، ف یلمف

لقب گرفت.  انیرا ینمايموج نو س یشتازپ يها از کارگردان یکیکرد و  یرانا ینمايرا متوجه س

بوده و بر اساس مجموعه  يساعد ینو غالمحس ییمهرجو يحاصل همکار» گاو« نامۀ یلمف

  .نوشته شده است یلعزاداران ب يها داستان

بود.  فارسی یلمف هاي یکاز راه و رسم محتوا و تکن ياز همه مرهون دور یشترگاو ب یلمف اهمیت

درواقع نسخه دو  یلمف ینا یلدل ینو واضح است، به همروشن بوده  فارسی یلمو ف یرانیا یلمتفاوت ف

 یرانیا هاي اشنیچ يبلکه دارا یستن یغرب یلمواصله چند ف یا یغرب یلمف یکچهارم  یحت یاسوم  یا

 یهبر پا» گاو« یلمف دیگر یعبارت . بهیداگر بوده به شکل الهام است نه به شکل تقل یزن یريبوده و تأث

 ی،به زراعت ید(بنگر واقع شده است  یزمورد اقبال مخاطبان ن یلدل ینمشکل گرفته و به ه یشهاند

نگاران زمان  و روزنامه ینمنقد حسینگاو سبب ت یلمدر ف یشیاند و نازك بینی یکبار ین). ا78: 1389

به نقد و  »یکاگوش«و راجر ابرت در روزنامه » آبزرور«در روزنامه  یلنکه تام م يا خود شد، به گونه

 یوانیح يوخو سوژة داستان و کسب خلق یِمنش انسان یجیِتدر یآن پرداختند. دگرگون از یدتمج

شده است.  یلمف ینا یاراز ظن خود  یمختلف شده و هرکس ینمنقد یخوش نقد و بررس دست

 یلتحل« یو حت »یشناخت جامعه یلتحل« ،»یعرفان شرق« ،»یشدگ مسخ« ،»یگانگیازخودب«

کنند و  یلرا تحل ییگاو مهرجو یلماند که ف کرده یاند که سع بوده ییها همه نظرگاه» شناسانه روان

 يم گاو در سطح خردتر و شناخت الگوهایلاند. اما مطالعه ف موفق بوده یزخود ن یدد یهالبته از زاو

 ینباشد، که به ا یزن یتر اجتماع مشکالت کالن یینبخش ما در تب الهام تواند یآن م یشناس انسان

 یدر جهان ین. همچنشود یمحسوب م نیز هنر یشناس جامعه ینهدر زم یشتار کوششنو ینا یبترت

منطق  یندهمنطق جهان آ یرياست و به تعب شدن یريشدت در حال تصو به رسد، یکه به نظر م

 یدها جهان را بازتول چگونه آن شود، یم یدچگونه تول یرتصاو که یناز ا یدخواهد بود، فهم جد یريتصو
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 يارتباط ما با جهان مؤثر است و مطالعۀ الگوها یبر چگونگ یست،ها چ ق آنو منط کنند یم

  .شود یداد ممهم قلم ازپیش یشب یشناس انسان

 يرا برا یدينگاه جد تواند یاست که م یمهم ياز ابزارها یکیو سوژه  یشناس انسان مطالعه

آن است که استفاده از  بر یشترهر چه ب یدامروزه تأک«ما قرار دهد.  يرو یشگاو پ یلمف یلتحل

 ظبازنمودها از لحا یريگ شکل یندهايفرآ یلدرك و تحل يانسان برا ییبازنما هاي یتابزارها و قابل

بازنمود  ینا یبدرك و ساخت بازنمود و سرانجام ترک یردر مس یندهافرآ ینا یگیريو پ یشناخت نظام

ها چه  فرهنگ یلدرك و تحل يها هرا ینتر ها، از مهم انسان يو ماد یذهن يبازنمودها یربا سا

 ی،از فکوه یريتحر: 1396 ي،(گر » خواهد بود یانطباق يانداز و چه در شکل چشم يصورت انفراد به

شدنِ قهرمان  یدهکش یربه تصو یدرك چگونگ يبرا يسوژه ابزار يمحتوا یلتحل ین). بنابرا8مقدمه 

ورد قهرمان داستان با اجتماع کوچک برخ یلتحل یبه نوع گذارد، یم یارمانداستان گاو در اخت

که  یزن تان. بالطبع قهرمان داسبرند یکامل به سر م یکاريکه در ب یافتاده و مردمان عقب روستایی

او در  ییخواهد شد و اسارت و تنها یافت یشامدرنغالباً پ هاي یژگیبا و یستروستا ن ینجدا از ا

و نقد  یینمقاله قرار گرفته است. تب ینا یلتحل يبناخواهد بود که م یغار افالطون یادآورِگاو  یلهطو

  ما بردارد و  يرو یشپ زرا ا یديجد يها ابهام تواند یم اش یاجتماع یطسوژه با مح يبرخوردها

 یِافالطون یدر ادامه مقاله به بازخوان رو ینباشد. ازا یفرهنگ هاي گذاري یاستما در س يگشاراه

 یلمف ینداد که ا یمپرسش جواب خواه ینپرداخت و به ا یمخواهگاو  ینماییس یلمقهرمان داستان ف

  .کشد یم یشرا به نما یچگونه انسان گرفتار در غار افالطون

  

  تحقیق پیشینه

 یاريبسـ  يهـا  بـوده و کتـاب   ینماییو س یاز متون ادب یاريغار افالطون بستر مطالعه بس یلتمث

 ینـه درزم ینشده اسـت. همچنـ   یفمهم تأل ینا یرامونپ» 1ینما: غار افالطون و سیهفلسفه سا«مانند 

وجـود   یاريبسـ  یفیو مقـاالت تـأل   یدانشگاه يها ها، پژوهش کتاب ییمهرجو یوشدار ینماییآثار س

و  ییمهرجـو  ینمايسـ «و » : نقـد آثـار  ییمهرجـو  یـوش دار«، »: کارنامه چهل سـاله ییمهرجو. «رددا

 یشـ پژوه يرش در آمـده اسـت. امـا کارهـا    به نگا ینهزم ینبوده که در ا ییها ازجمله کتاب» 2یونگ

  :است یربه شرح ز ینهدو زم ینشده در ا انجام

 
1 .Andersen, Nathan (2014), Shadow Philosophy: Plato’s Cave And Cinema, Hoboken: 
Taylor & Francis. 

 هاي هامون، بانو، پري و درخت گالبی)، سینماي مهرجویی و یونگ (فردیت در فیلم)، 1395باقري، حمید ( 2.

   .چاپ اول، تهران: هرمس
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بـه رشـته    ینکبوده که توسط س. سـ  يا عنوان مقاله »جهان بشر در افسانه غار افالطون تصویر«

کـه   شـود  یاطالق مـ  یريمقاله به تصو ینغار افالطون در ا).  Synek, 2019 (در آمده است  یرتحر

بـوده کـه    یتواقع یندر غار بازتاب ا یانزندان یت. وضعکند یزبان کسب م یقو تولد از طرانسان از بد

بر زبـان اسـت.    یو مبتن یامر کامالً فرهنگ ینو ا گیرد یدرك ما از جهان توسط خود جهان شکل نم

و تحـول   »یواقعـ  یِهسـت «کشـف   يبـرا  یاديبن يشده که فلسفه ابزار گیري یجهمقاله نت يدر انتها

  .فرهنگ هست يیادبن

 یـت ماه یربـه تـأث  » بـزرگ  يهـا  افالطون و غار مـدرن از داده «با عنوان  يا در مقاله یرانوف.و. مو

قـدر   آن يرشـد تکنولـوژ   یامـدهاي پ ). Mironov, 2019( پردازد یبر جامعه و فرهنگ م يتکنولوژ

بـه   يتکنولـوژ  تیـب تر ینا و به کند یرا خلق م تصور یرقابلغ يموجود يتکنولوژ یمتنوع بوده که گاه

 يبـرا  یلـی عنـوان تمث  مقاله از داستان غار افالطون بـه  ین. در اشود یم یلمسلط بر انسان تبد یعامل

بـه غـار    یهشـب  توانـد  یمـ  یارتباطـات جهـان   يبهره گرفته شده است. فضا يارتباط انسان و تکنولوژ

 یلتبـد » 1یانهرا هاي سازي یهبش ء یش«انسان به  یدرواقع آگاه» بزرگ. يها غار داده«افالطون باشد: 

  .شود یم

به نگـارش در آمـده اسـت     یچلبوده که توسط د. م يا عنوان مقاله »یماريافسانۀ غار و تجربه ب«

) Mitchell, 2019 .( یوجـود آدمـ   یـت ماه ییـرات و تغ یمـاري تجربه ب یمقاله به بررس یندر ا يو 

غـار   ننـد کـه بـه ما   يا گرفته شده است. تجربه به مثابه غار افالطون در نظر یماري. تجربه بپردازد یم

از  یاريبسـ  یـات مهـم در ادب  یـن . اکنـد  یمـ  یلرا بر انسان تحم اي یرواقعیغ هاي یتافالطون محدود

مقالـه بـه    يشـده اسـت. در انتهـا    یمعرف» 2عدم حضور جسممان در خانه«پژوهشگران تحت عنوان 

بـه   توانـد  یتجربه م ینره شده است که چگونه ااشا یدگردر مواجه با مرگ از نگاه ها 3تجربۀ اضطراب

  .ینجامد(غار افالطون) ب »4یادن ینا هاي یمشغول ما از دل يجداساز«

 ینمايسـ  يمدرن بر مـوج نـو   یتروا یرتأث«با عنوان  يا مقاله يمهد یخش یو عل یغالمعل اسداهللا

 ي،مهـد  یخو شـ  ی(غالمعلـ  د ان به نگارش درآورده» گاو و شازده احتجاب) هاي یلمف ي(مورد کاو یرانا

 یـژه و و بـه  یداستان یاتادب یقرا از طر یرانا ینماییمدرن در آثار س یتروا یاقتباس یرتأث يو). 1392

را نشـان   یرتأث ینگاو و شازده احتجاب ا یلمف يو مورد کاو یقتحق یج. نتادهد یمدرن نشان م یاتادب

  .دهد یم

 
1 .Object Of Computer Simulation 
2. Feeling Of Not-Being-At-Home With Our Bodies 
3 .Experience Of Anxiety 
4 .Separates Us From The World Of Involvements 
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 یوشو دار یمیاییآثار مسعود ک یاجتماع يمحتوا لیتحل«را با عنوان  يا مقاله يو مراد سرخوش

هـا معتقدنـد کـه کنشـگران      آن). 1388 ي،(سرخوش و مـراد  اند  در آورده یربه رشته تحر »ییمهرجو

 يرهـا یدر غـل و زنج  یاکارانه هستند  نابرابر و ستم يها در اسارت کنش یا ینماگردو س ینا هاي یلمف

 یـادي هـا تـالش ز   اسـارت  یـن از ا ییرها يبرا ییران مهرجوکنشگ یناند. همچن گذشته گرفتار مانده

  .شود یعلت اسارت کنشگران م یجمع یمانند ناآگاه يا گاو مقوله یلممثال در ف ي. براکنند ینم

  

  مبانی و چارچوب نظري

  یغار افالطون

بـود و نمـود اسـتوار اسـت      یـا و صورت ظاهر،  یتواقع یاندادن م یزافالطون بر اساس تم فلسفه

هماننـد   یـک کـه   شـود  یدر نظـر گرفتـه مـ    ینی). در نگاه او انسان موجود فرازم106: 1388سل، (را 

نـوع   یـن . اشـود  یفرود آمـدة آن انسـان محسـوب مـ     یۀاست سا ینزم يچه بر رودارد و آن یآسمان

 یعنـی . شـد  یمـ  یانب» بزرگ وجود یرهزنج«به نام  يا باستان در قالب استعاره یوناندر  شناسی نانسا

باسـتان موجـودات فـوق     یونانیـان  یـده و در رأس آن بـه عق  شود یکه از جماد آغاز م یله مراتبسلس

 اسـی شن مبنا درجات شناخت ین). بر هم106: 1378(فوالدوند،  وجود دارند  یدر مثُل افالطون يبشر

ـ  یاتعقل « ،»یسنوئز یاعلم «افالطون به چهار دسته  يبرا  یـا  هیـد عق« ،»یانویـا د یـا  یاستدالل عقالن

 یـا کـه دو مـورد اول را معرفـت     کنـد  یمـ  یمتقسـ  »یکازیـا ا یا یالخ یاپندار « یتو درنها »یستیسپ

 ي). بـرا 181: 1380بـه کاپلسـتون،    یـد (بنگر  نامـد  یدوکسـا مـ   یـا و دو مورد دوم را گمان  یستمه،اپ

و  شـود  یگرفتـه مـ   یکـی با مثُل  شناسی یمعرفت از لحاظ هست ینافالطون اصالت با معرفت است و ا

مشهور  یلتمث یلهخود را به وس یشناس شناخت یهنظر يمتعلق به عالم محسوسات است. و یزگمان ن

 یانزنـدان  نجهان همچـو  ینها در ا انسان«کرده و معتقد است که  یانب يغار در کتاب هفتم جمهور

چنـان   یشهـا  اند و گـردن و ران  شده یدهکش یربه زنج یرزمینیز يدر غار یهستند که از آغاز کودک

 یوسـته ناچـار پ  بجنبد و نه سر به راسـت و چـپ بگردانـد بلکـه بـه      ياز جا تواند یبسته شده که نه م

آن بـه درون غـار    پرتوروشن است که  یدور، آتش يا غار به فاصله یرون. در ببیند یخود را م يرو روبه

 يا است چون پـرده  یوتاهک یواردر طول راه د ي،است بر بلند یراه یانآتش و زندان یان. در متابد یم

 یشخود را بـه معـرض نمـا    يآن هنرها يتا از باال کشند یخود و تماشاگران م یانبازان م که شعبده

انسـان و   هـاي  یکـره از جملـه پ  ت،گونـاگون از هـر دسـ    یااش یاربس یکسان یوارد يسو بگذارند. در آن

 یـوار د ياز بـاال  یاهمـه آن اشـ   و برنـد  یسو م و آن سو ینکه از سنگ و چوب ساخته شده، به ا یوانح

انـد.   خـاموش  یو بعضـ  گوینـد  یسـخن مـ   یکـدیگر وآمد بـا   کسان در حال رفت از آن ی. بعضیداستپ

از غـار هسـتند    یـرون کـه ب  يافـراد  يو صـدا  یااش یۀجز مشاهده سا یاز کودک یانزندان ینا ینبنابرا
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: 1353(افالطـون،    »کننـد  یمـ  یتلق ها یهسا يها را همچون صدا صوت ینا یو حت شنوند ینم یزيچ

345-346.(  

بردارند و مجبورش  یاناز زندان یکی ياز پا یرکه زنج یددر ادامه اشاره دارد که فرض کن افالطون

 ییبه عقب برگرداند و به سمت مـدخل غـار بـرود و در روشـنا     يو رو یزدخ يبر پا باره یککنند که 

 یـره چشـمانش را خ  ییو چـون شـدت روشـنا   حرکت رنج خواهد بـرد   یناست که از ا یعیبنگرد. طب

بـود، درسـت    یدهها د از آن یهرا که تا آن هنگام تنها سا یاییاش ینساخت، نخواهد توانست ع اهدخو

بـه   یشها و چشم یناست که خشمگ یعیبنگرد، طب یی. [...] اگر مجبورش کنند در خود روشنایندبب

-346: 1353(افالطـون،    یخـت خواهـد گر  ییاز روشنا یتفرسا مبتال خواهد شد و درنها طاقت يدرد

از آن  یشکه پ هایی یهکه سا یدو سرگردان شود و بگو یرمتح یانسان ممکن است به کل ی). حت347

ـ   یااز اش تر یقیاست حق یدهد  یشهستند و اگر به حضور آن فرد در مقابل نور آفتاب و خارج از غـار ب

ـ   کـه خـود را از دسـت آن    یدکوشـ  خواهد شد و خواهد ینشود، او خشمگ ياز حد پافشار . دهـا برهان

   .و آموزش دارد یتبه ترب یازن ینغار نماد ینخروج از ا يانسان برا ینبنابرا

کـه   يگرداند، نه هنـر  یگرد ییسوهروح جوانان را ب توان یآن م یارياست که ب يهنر ،یتترب هنر

کـه   یروح اسـت.] کسـ   یذاتـ  یناییبنشاند، [چرا که ظاهراً  یناییب یرويآن بتوان در روح ن یلهبه وس

هنـوز   نتهااز آغاز در روح آنان هست، م یرون ینقبول کند که ا یدبا گیرد یجوانان را به عهده م یتترب

 هنـرِ  یفـه وظ یگانـه و  نگرد یبنگرد، نم یدکه با ییمتوجه شود، نشده است و به سو یدکه با یبه سمت

 یعـی طب یت). گذر از وضع352: 1353(افالطون،  ند رسا یاريکار به آنان  یناست که در ا ینا یتترب

الزم اسـت کـه    عیاجتمـا  یروهـایی ن یرمسـ  یـن افالطون است و در ا یدتأک تر یمتعال یگاهو کسب جا

  .انجام دهند یو تخصص یخوب را به یريپذ واال و جامعه يها   کردن ارزش یدرون ینوع به

  

  یشامدرنسوژه پ هاي ویژگی

خـود نـاقص (کـه درواقـع خـودش اسـت) و        یکنگاه افالطون شامل  سوژه در یريگ شکل الگوي

 ي. معنـا یابـد  یخـود را در مـ   يمعنا یگريخود با د یاسبا ق یشامدرنو سوژه پ شود یکامل م یگريد

 یشـامدرن سـوژه پ  یفهاست؛ درواقع وظ یبا خود اصل یوندبازگشت و پ يسنت تالش برا ینانسان در ا

 یگـر است. به عبـارت د  یرو شدن با آفتاب و جهان واقع و روبه ها یهاس یايو دن یافالطون غارخروج از 

از خـود بـه وجـود     یغبـارروب  یـا و بـا شـناخت    یستو سازنده خود ن نفسه یوجود ف يسوژه دارا ینا

 یـا هـا   درواقـع انسـان  «سـوژه از قبـل بـوده و خواهـد بـود.       یگريو به عبارت د برد یم یپ یشینشپ

(کاپلسـتون،   » خـود  یکشف کردن خود هسـتند تـا خلـق هسـت     یدر پ یشتردوره ب ینشمندان ایاند

. گیـرد  یبا اقتباس از مفهـوم سـوژه مـدرن شـکل مـ      یزاصطالح سوژه ن یلدل ین). به هم236: 1380
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سـوژه، عـدم وجـود     یـت هو یـري گ شـکل  یاز لحـاظ چگـونگ   توان یرا م یشامدرنسوژه پ هاي یژگیو

سـوژه از جهـان اطـراف، نگـاه او بـه       یرپـذیري تأث یـزان سـوژه، م  یشناخت ینددر فرا ییمعنا هاي یهال

قـرار   یمورد بررس ياو با توجه به کسب پاداش اخرو يبه بخت و اقبال، و کنشگر یادگذشته، توجه ز

  ) آمده است.1در جدول ( شود یم یدهچه دها چنان مقوله یرمقوالت و ز ینداد و ا

  

 هاي سوژه پیشامدرن ) ویژگی1جدول (

  کدها  ها  مقوله  مفهوم 

  

  سوژه پیشامدرن

گیري هویت سوژه بر پایه  شکل

  ساختارهاي پیشینی

 هاي کلی) (صورت 1مثُل .1

 بهشت .2

 خدا .3

 جهان ازلی .4

  توسل به اسم مقدس .5

هاي معنایی در  عدم وجود الیه

  ها وگوهاي سوژه گفت

هاي از پیش  گیري معنا بر اساس سنت و گزاره شکل .1

 موجود

  سفید) ري (ریشگیري معنا بر اساس نظر دیگ شکل .2

تأثیرپذیري سوژه از جهان 

  خارج

 تأثیر فکر دیگري بر سوژه .1

 بري سوژه فرمان .2

  پیوند با هستی و طبیعت .3

  ها توجه به خاطرات گذشته و نستالژي .1  نگاه به گذشته

 توجه زیاد به شانس .1  توجه به بخت، اقبال و تقدیر

 آزمایی توجه به بلیت بخت .2

 کنندة مشکالت خدا حل .3

 زخم چشم .4

  زول بالن .5

 بدن را زندان روح در نظر گرفتن .1  توجه کم به بدن مادي انسان

  گذر از بدن براي کسب خود واقعی .2

 هاي سنتی توجه فرد به اجتماع و ارزش .1  گرایی جمع

  توجه اجتماع و عموم مردم به مشکالت فردي .2

 رفتار و کنش سوژه با توجه به کسب پاداش اخروي .1  کسب رستگاري در جهان دیگر

 ام رفتار ظاهراً نامعقول براي کسب پاداش اخرويانج .2

  خود را در محضر خدا دیدن .3

  شناسی  روش

. استعداد سخن گفتن، کند یاست که درباره انسان بحث م یعلوم یمحتوا موضوع اصل یلتحل

احساس و همه مشخصۀ  ی،تفکر منطق ناپذیر ییانسان است و زبان جز جدا یژگیو ینتر برجسته

 
1. Ideas Or Forms 
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اسرار درون  تواند یصورت مطلق نم به کس یچ). هرچند ه11: 1395 ی،(هولست ت اوس یدرون یزندگ

 یلو... تحل یاستس ی،شناس ارتباطات، هنر، جامعه ی،شناس انسان اما متخصصانِ دریابدانسان را 

 ینبنابرا. «یابداز معنا دست  یمطالعه متون به سطح یقاز طر تواند یکه م دانند یم يمحتوا را ابزار

» کرد یفتوص ها یامپ یننماد يدر کندوکاو معنا یروش يصورت شهود به توان یمحتوا را م یلتحل

ها به  ربط داده يبرا یمحتوا را به عنوان فن پژوهش یلتحل« یگرد عبارت ). به26: 1391 یپندورف،(کر 

، 217 :1393 ینیک،و آر. دوم یمر. وي(د  »کنند یم یفتعر یرمعتبر و تکرارپذ يا مضمون آن به گونه

 یلمف یريتصو متنمحتوا  یلشده که با روش تحل یمقاله سع یندر ا ین). بنابرایپندورفبه نقل از کر

. یماثر فاخر بپرداز یندر ا یسوژه افالطون یبه بازخوان یفیخام و سپس با روش ک يها گاو را به داده

متن  یره از تفس(استفاد يبند مقوله ییمحتوا به دو شکل استقرا یلطرح پژوهش در روش تحل«

 یاسی،ق یوة). در ش104: 1392(محمدپور،   »گیرد ی) انجام مها یه(استفاده از نظر یاسی) و قیقبل

 يواکاو یقها از طر را در نظر گرفته و به دنبال اشباع آن یشینها پ از مقوله ینظام تواند یمحقق م

یاسی ق یکرديمقاله با رو ینا یلدل ین). به هم109(همان، ص  باشد  ها یافتهمحل  یینمتن و تع

که در جدول  زند یم یبه ساخت مقوالت دستسپس  کند و واحدهاي معنایی متن را استخراج می

ها و  داده يو کدگذار يبند ها و سپس طبقه داده یصمقوالت به تلخ ینا ی) آمده است و بر مبان2(

  .پردازیم یمقوالت م يبند و ساخت یینبه تب یتدرنها

  

  ها و عملیاتی کردن مقوله عریف مفاهیمت

را برابـر بـا    »یـت هو«: الکـان  یشـینی پ يساختارها یهسوژه بر پا یتهو یريگ شکل يِنظر یفتعر

 یـز سـاختار ن  ین) و همچنـ 82: 1395 یلیـپس، و ف یورگنسـن ( کـرده   یـف تعر یزيبا چ يهمزادپندار

 ,Hornby, 1391 ( اسـت  یچیدهپ یزچ یکعناصر  یاها  قسمت ینو روابط ب یبحاصل شناخت ترت

p. 1536 (  يمبنـا  توانـد  یداشـته باشـد مـ     یشـینی پ یـا  یازلـ  یعناصر اگر صـورت  یاروابط  اینکه 

 يکـه بـه معنـا   «از جمله اصطالحات مهـم فلسـفه کانـت بـوده      1یشینیسوژه باشد. پ يهمزادپندار

ه تجربـه  ها بدون معرفت ب باشد و وجود آن یشینیپ يا است که نسبت به هرگونه تجربه ییها معرفت

برابر اسـت   یشامدرنسوژة پ یتگفت که هو توان یم ین). بنابرا234: 1387 تون،(کاپلس » ممکن باشد

و  یمعناسـت کـه زنـدگ    یـن مهم به ا ینا«موجود.  یشاز پ یدةپد یکسوژه با روابط  يبا همزادپندار

شـکل   کنـد،  یکـه آن را کشـف مـ    یشـینی و پ ی(لوگوس)، ازل یعقالن ینظم يشخص بر مبنا یتهو

  .)17: 1395به هال،  ید(بنگر  »گیرد یم

 
1. A Priori 
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 توانـد  یداسـتان مـ   يهـا  : سوژهیشینیپ يساختارها یهسوژه بر پا یتهو یريگ شکل یِعمل یفتعر

توسـل   ی،)، بهشت، خدا، جهان ازلیکل يها مانند مثُل (صورت يرا بر اساس عناصر یشخو یتشخص

  .یابندبه اسم مقدس در

 ییو بازنمـا  یـت هـا: مـرز واقع   سـوژه  يوگوهـا  در گفـت  ییمعنا ايه یهعدم وجود ال يِنظر تعریف

وگوها  گفت يا گونه ). به35: 1394 یمی،(کر  شود یگرفته م یدهغالباً ناد یشامدرنسوژه پ يبرا یتواقع

بـه   ید(بنگر است  یخال ییمعنا هاي یهبوده و از ال یفاقد امر متکثر اجتماع یشامدرنپ هاي یتو شخص

  .)42: 1394همان، 

 يوگـو  گفـت  یهـا: بررسـ   سـوژه  يوگوهـا  در گفـت  ییمعنـا  هـاي  یـه عدم وجـود ال  یِعمل تعریف

 یشاز پـ  يها معنا بر اساس سنت و گزاره یريگ مانند شکل ییها گزاره تواند یداستان م هاي یتشخص

مهـم وجـود    یـن ) را به ما نشان دهـد و ا سفید یش(ر یگريمعنا بر اساس نظر د یريگ شکل یاموجود 

  .کشد یم یربه تصو یخوب را به ییمعنا يها هیعدم ال

از جهان خارج تحت  یشامدرنسوژه پ یرپذیريسوژه از جهان خارج: تأث یرپذیريتأث يِنظر تعریف

 یـت عامل يکه عمالً سـوژه دارا  دهد ینگاه ساختارگرا نشان م ینبوده و هم یشینیپ يساختارها یرتأث

انسـان را تـابع    یو آگـاه  یـت و آگـاه، ذهن  ندهیشـ سـوژه اند  یضمن نف ییساختارگرا«چراکه  یستن

). الزم به ذکـر بـوده کـه تفـاوت سـوژه      95: 1391 زاده، ي(مهد  »کند یم یرونینهفته و ب اختارهايس

ســطح  ینســاختار نهفتــه اســت. بنــابرا »یشــینیپ«و مــدرن در مفهــوم  یشــامدرنتحــت ســاختار پ

  .خواهد بود یشترمدرن ب از جهان اطرافش نسبت به سوژه یشامدرنسوژه پ یرپذیريتأث

 یوندسوژه، پ يبر بر سوژه، فرمان یگريفکر د یرسوژه از جهان خارج: تأث یرپذیريتأث یِعمل تعریف

سوژه از جهان خارج را نشـان   یرپذیريبوده که در عمل تأث يها و ... ازجمله گزاره یعتو طب یبا هست

  .دهد یم

 یشههم یقتحق کهینغالباً به گذشته بوده و ا یشامدرننگاه به گذشته: نگاه سوژه پ يِنظر تعریف

از  یکـی نگـاه بـه عقـب     یـن اسـت. ا  یدهاست که از گذشته بوده و اکنـون بـه دسـت مـا رسـ      یزيچ

  .)38: 1389به ملپاس،  ید(بنگر است  یشامدرنبارز سوژه پ هاي یژگیو

 ینو همچنـ  هـا  يسـتالژ سـوژه بـه خـاطرات گذشـته و نُ     یادنگاه به گذشته: توجه ز یِعمل تعریف

  .است یشامدرنسوژه پ ییشناسا یعمل يها ازجمله نشانه یبازگشت يها نگاه

(لوگوس) و  یعقالن ینظم یلهبه وس یشامدرنپ یاي: دنیرتوجه به بخت، اقبال و تقد يِنظر تعریف

و انسـان   کنـد  یمـ  یـین سرنوشت انسان را تع یموجود به نوع یشنظم از پ ینو ا گیرد یشکل م یازل

ب هـر  ترتیـ  ینا به«دارد؛  یکسرانجام ن یتکه در روا یرندرا بپذ یکنند که نقش یسع یدبا اندیش یکن

 یـن و از ا کننـد  یکسب مـ  یگاهیقهرمان داستان جا یاشنونده  ینده،جامعه در مقام گو ياز اعضا یک
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 یگـاه جهـان جا  یـن ). لذا بخـت و اقبـال در ا  38(همان، ص   »گیرد یشکل م شان یلو م یتهو یقطر

  .اقبال نام خواهد گرفت خوش یمناسب به نوع یگاهبا کسب جا یشامدرنارد و انسان پد یخاص

 یـت مانند شانس، توجه به بل ییها به گزاره یاد: توجه زیرتوجه به بخت، اقبال و تقد یِعمل تعریف

را از سـوژه   يکامالً کنشگر ینوع زخم، نزول بال و... که به کنندة مشکالت، چشم خدا حل یی،آزما بخت

  .شود یمحسوب م یشامدرنسوژه پ یرگراییتقد یعمل يها نشانه گیرد، یم

 یـک کـه   دید یم ینیانسان: افالطون انسان را موجود فرازم يتوجه کم به بدن ماد يِنظر تعریف

 یـن . اشـود  یفرود آمدة آن انسان محسـوب مـ   یۀاست سا ینزم يچه بر رودارد و آن یهمانند آسمان

شـد.   یمـ  یـان ب» بـزرگ وجـود   یرهزنج«به نام  يا باستان در قالب استعاره یوناندر  یشناس نوع انسان

باستان موجودات فـوق   یونانیان یدهو در رأس آن به عق شود یکه از جماد آغاز م یسلسله مراتب یعنی

کـه بـدن    شـد  ینگـاه سـبب مـ    ین). هم106: 1378(فوالدوند،  وجود دارند  یدر مثُل افالطون يبشر

  .یردقرار گ تري یینانسان در مرتبه پا يابعاد وجود گریانسان نسبت به د

 يگذر از بدن برا یاانسان: بدن را زندان روح در نظر گرفتن  يتوجه کم به بدن ماد یِعمل تعریف

  .شود یمحسوب م یشامدرنکشف سوژه پ یاتیعمل يها ازجمله گزاره یکسب خود واقع

اشـاره دارد   یشـامدرن دوران مـدرن و پ  هاي یژگیو یمدر ترس ی: دن الفییگرا جمع يِنظر تعریف

طور کـل در   ). به20: 1391 زاده، ي(مهد است  ییگرا جمع یشامدرنمهم عصر پ هاي یژگیاز و یکیکه 

قبل از رنسانس وجود داشـته   یتنخواهد گفت که فرد کس یچه یشامدرن،پ یدتیعق يها نظام یبررس

  .)25: 1395(هال،   است

محسـوب   یشـامدرن سـوژه پ  یـک بـارز   يهـا  ازجمله نشـانه  يگرا مع: جییگرا جمع یِعمل تعریف

توجـه   ی،سـنت  يها مانند توجه فرد به اجتماع و ارزش ییها مهم در حوزة عمل با گزاره ینو ا شود یم

  .شود یم یدهو ... سنج ياجتماع و عموم مردم به مشکالت فرد

 يهـا  از رسـالت  یکـی  ير: افالطون در کتاب جمهـو یگردر جهان د يکسب رستگار يِنظر تعریف

 یـرِ مهم را بـه تعب  ینو ا کند یم یرو ورود به عالم مثُل تعب ها یهانسان را عبور از عالم محسوسات و سا

شـده   عمهم واق ینکرده و معتقد سعادت انسان در ا یمعرف ییروشنا يو رفتن به سو یکیگذر از تار

  .)351: 1353(افالطون،  است 

رفتار و کنش سوژه بـا   یريگ مانند شکل يها : گزارهیگرر جهان دد يکسب رستگار یِعمل تعریف

خـود   ینو همچن يکسب پاداش اخرو يانجام رفتار ظاهراً نامعقول برا ي،توجه به کسب پاداش اخرو

  .کشد یم یررا در سوژه به تصو نگري یتاست که غا یاتیعمل يازجمله موارد یدنرا در محضر خدا د
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  هاي تحقیق یافته

  یقتحق يها داده

 یهاول یتراژسکانس و ت 28که در دست بوده به  يا با توجه به نسخه) 1348 یی،(مهرجو گاو  فیلم

  :شده است یمتقس

و آزار موسوخه (مرد  یتو شاهد اذ برند یمطلق به سر م یکاريکه در ب یاول: مردم سکانس

  .روستا) توسط کودکان و پسر مشد صفر هستند یوانۀد

گاو اشاره  یکتاي یگاهو به جا آید یدر م یشد حسن با گاوش به نمادوم: رابطه مش سکانس

  .شود یم

و او به حضور  رود یخانه روستا م و به قهوه گردد یسوم: مشد حسن از صحرا برم سکانس

مقابله با  يروستا در حال مشورت برا یاهال یو برخ کند یصحرا اشاره م يها تپه يدر باال هایپوروس

  .ها هستند آن

 یطور کامل وارس را به یلهو طو برد یم یلهچهارم: مشد حسن گاوش را به داخل طو سسکان

 هایزدن به گاوش وجود نداشته باشد و او از ترس پوروس یبآس يبرا یکه موجود خطرناک کند یم

  .خوابد یم یلهآن شب را در طو

کار به صحرا  يپنجم: صبح زود مشد حسن پس از خواندن نماز و غذا دادن به گاوش برا سکانس

روستا  یو همه اهال کند یزن مشد حسن کل روستا را پر م یونش يو هنگام اذان ظهر صدا رود یم

  .کند یاو به مردن گاو اشاره م آیند یبه سمتش م

 بینند یم یکو گاو را از نزد روند یخانه مشد حسن م یلهروستا به داخل طو یششم: اهال سکانس

  .گوید یم یزو هر کس در مورد علت حادثه چ

و در مورد نحوه برخورد با گاو مشد حسن و  شوند یهفتم: مردم در وسط روستا جمع م سکانس

که گاوش فرار  یندکه به مشد حسن بگو گیرند یم یمتصم یت. درنهاپردازند یخود او به مشورت م

  .به دنبالش رفته است یلکرده و اسماع

را در چاه وسط روستا خاك کنند و گاو را گاو  گیرند یم یمروستا تصم یهشتم: اهال سکانس

  .اندازند یو آن را در چاه م آورند یکشان به سمت چاه م کشان

که گاوش مرده  یدبه مشد حسن نگو کس یچکه ه گیرند یم یمروستا تصم ینهم: اهال سکانس

  .به دنبالش رفته است یلکه گاو فرار کرده و اسماع ینداست و بگو

 یدر مکان یایشرفع مشکل مشد حسن به دعا و ن يو ننه خانم برا روستا یدهم: اهال سکانس

  .آورند یم يمقدس رو
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موسوخه موضوع مردن گاو  کهینروستا به کمک پسر مشد صفر از ترس ا ی: اهالیازدهم سکانس

  .کنند یده محبوس م یابآن را در اتاق آس ید،را به مشد حسن نگو

 هایور برود و انتقام گوسفندانش که توسط پوروسدارد که به بل یمدوازدهم: جبار تصم سکانس

مشد عباس را مأمور کرده که مراقب باشد که زمان بازگشت مشد  یزو اسالم ن یردبگ شده یدهدزد

  .یدحسن را به او بگو

و ننه  آیند یدر مکان مقدس به خانه مشد حسن م یایشن از روستا پس ی: اهالیزدهمس سکانس

حل کند و  یمشکل را به نوع ینکه خداوند ا پاشد یها م خانه آن یاطحآب دعاخوانده را در  ،خانم

  .هستند یایشمردم درحال دعا و ن

که زنش به گاو آب  کند یو او که تصور م گردد یچهاردهم: مشد حسن به روستا برم سکانس

 کند یم اما مشد اسالم به او اشاره رود یو به سمت استخر روستا م دارد ینداده است، سطل آب را برم

و به سمت  شود یخبر شوکه م ینا یدنکه مگر زنت نگفته که گاو فرار کرده است؟ مشد حسن با شن

  !که گاو من که درنرفته است مشد اسالم گوید یم یلهاما پس از مشاهده طو رود یم طویله

در خانه عباس پنهان شده است که مشد حسن متوجه حضورش  یلپانزدهم: اسماع سکانس

و  گوید یو از حال مشد حسن م آید ی) به خانه ماش یندهر مشد عباس (همسر آنشود و دخت

  .شود یمعذب است از خانه خارج م یکه کم یلاسماع

و در مرکز  آید یم یرونب یابشانزدهم: موسوخه طناب خود را پاره کرده است و از آس سکانس

  .کردن او هستند یتها در حال اذ روستا بچه

که  روند یمشد حسن م یادتبه ع یگرم، کدخدا، عباس و چند نفر دهفدهم: مشد اسال سکانس

که گاو من گم نشده است و مشد اسالم و  گوید یاش است و م بام خانه پشت يبر باال شوند یمتوجه م

  .گردند یناموفق بازم یکه او را متقاعد کنند که گاوش فرار کرده است ول روند یم یهبق

 گردد یکرده است به روستا بازم ياز بلور دزد شب یمهستا که نرو یاز اهال یکیهجدهم:  سکانس

که  کنند یروستا فکر م یو اهال چرخد یدر روستا م یادکنانلحظه هم مشد حسن فر ینو در هم

  .اند آمده هایپوروس

از  یشبکه د شوند یو متوجه م روند یمشد حسن م یدننوزدهم: اسالم، عباس و... به د سکانس

که  گویند یبه مشد حسن م یلهها از پشت پنجره طو برگشته است و آن ینو خون رفته یرونخانه ب

. اسالم کنند یتعجب م یمشد حسن در حال علف خوردن است که همگ یشده است ول یداگاوش پ

مشد  یت. درنهایما که گاوت مرده است و خاکش کرده گوید یو به مشد حسن م شود یم یلهوارد طو

  !و گاو مشد حسن هستم یستمکه من مشد حسن ن زند یم یادو فر شودآنی میجنون  گرفتارحسن 
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 کند یمشد حسن باز او را منقلب م ياما صدا گردد یبه خانه عباس برم یل: اسماعیستمب سکانس

 يماجراها خواهرم را برا ینبعد از ا گوید یبه خواهر عباس م یکه به خانه خودشان برود ول

  .فرستم یم يخواستگار

و مشد حسن به کمک او واکنش نشان  برد یمشد حسن غذا م ي: اسالم برایکمو  تیسب سکانس

  .دهد یم

و متوجه  آیند یگاو مشد حسن به روستا م یدندزد يبرا هایو دوم: پوروس یستب سکانس

ها  و آن شوند یها م است اما مردم متوجه حضور آن یلهگاو، خود مشد حسن در طو يجا به شوند یم

  .ندده یم يرا فرار

و ننه خانم آب  آیند یمشد حسن م یادتروستا به ع یو سوم: صبح اسالم و اهال یستب سکانس

و  شود یبلند م یایشمشد حسن از جلو مردم در حال ن یول ریزد یمشد حسن م يدعاخوانده بر رو

  .نشیند یها م پشت به آن

 یلهحسن به طومشد  یدند يموسوخه برا یروستا و حت یو چهارم: تمام اهال یستب سکانس

  .گاو است يو مشد حسن در حال انجام رفتارها آیند یم

 یل،اند و اسالم، عباس، اسماع و پنجم: اهل ده بر سر مزار رفتگان خود رفته یستب سکانس

او را به  گیرند یم یمتصم یتکدخدا و جبار در حال مشورت در مورد مشد حسن هستند و درنها

  .در شهر ببرند خانهیضمر

اما او از  آیند یو ششم: صبح زود اسالم، کدخدا و عباس به دنبال مشد حسن م یستب سکانس

  .برند یکشان او را م زور و کشان به یتو درنها کند یامتناع م یلهخارج شدن از طو

باعث  ینو هم کنند یمقاومت م یاررفتن بس یرو هفتم: مشد حسن در مس یستب سکانس

مشد عباس به او  یت! درنهایوانبرو ح گوید یو م زند یضربه مو به او  شود یمشد اسالم م یتعصبان

پرتاب و فوت  یینرو حرکت و خود را به پا دره روبه يسو اما مشد حسن به ناگاه به دهد یتذکر م

  .کند یم

بازگرداندن جنازه  يرا برا اش يتا گار گردد یو هشتم: مشد اسالم به روستا برم یستب سکانس

  .شوند یم یلخواهر عباس و اسماع یِماده عروسآ یزده ن یببرد و اهال

  

  ها داده یصتلخ

 یکـی در  يساعد ینو غالمحس ییمهرجو یسندگیو نو ییمهرجو یوشدار یگاو به کارگردان فیلم

بـوده اسـت.    یقـه دق 104 یلمفـ  یـن زمـان ا  و ساخته شده کـه مـدت   برداري یلمف ینقزو ياز روستاها

ـ   یخی،مشـا  یدجمشـ  یریان،نصـ  یعل ی،اماهللا انتظ مانند عزت یسرشناس یگرانباز  ینمهـ  ی،جعفـر وال
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و  یاسـی س هاي یامپ يوقت دارا یناز نگاه منقد یلمف یناند. ا نقش کرده یفايا یلمف ینو... در ا یشهاب

شده اسـت کـه    یگاو سع یلمدر ساخت ف«معتقد است که  ییبوده اما خود مهرجو یاريبس یاجتماع

که اگرچـه ممکـن    کند یاشاره م ينباشد. و ها»یسما« یا یدئولوژيا گونه یچبروز ه يبرا يبستر یلمف

بـه   یجهت خـاص و واضـح   یلمستتر باشد اما هنر اص ها یدئولوژيا یناز ا یبخش يدر کار هنر است

بـه   یـد (بنگر  »کند یم یترا تقو یو اجتماع یاسیس یحال آگاه ینو در ع گیرد یکدام نم یچسمت ه

  .)29-28: 1392 یقی،حق

 يدر مرکز آبـاد  ايبرکهدرهم است.  يها و کوچه یگل يها با خانه یمیقد يا و، داستانِ دهگا فیلم

خانـۀ ده   که درواقع قهـوه  ...ستا ییسکو برکه، يدرهم است و پا يها کوچه ینا یبوده که مرکز تالق

ـ یل. فـ آیـد  یمحل تجمع مردم ده به حساب مـ  ینتر خانه مهم و قهوه برکه ینو ا شود یمحسوب م ا م ب

 یبـه معرفـ   ییو در ادامـه مهرجـو   شـود  یمـردم ده آغـاز مـ    ییو فرهنگ روسـتا  ها یتشخص یمعرف

و نسـبتاً عاشـقانه او بـا گـاوش      یـق . رابطـه عم پـردازد  یمشد حسن مـ  یعنیداستان  یاصل یتشخص

 انداست اي کننده یبتخر یرويو پس از آن ن شود یم یدهکش یرداستان به تصو یندر پارة آغاز یخوب به

بـه مـرگ گـاو     يدر مرکز آبـاد  کنان یونکه زن مشد حسن ش ییجا کند؛ یم یديوارد مرحله جد را

 يابتـدا تـالش مـردم روسـتا بـرا      شـود؛  یمـ  یمداستان به دو قسـمت تقسـ   یانی. پاره مکند یاشاره م

در  یاش و چـال کـردن گـاو در چـاه     برخورد با مشد حسن و گاو مرده یدربارة چگونگ گیري یمتصم

مشـد حسـن و کسـب صـفات گـاو       يوخـو  خلـق  یجیتدر ییرا و در قسمت دوم شامل تغروست کزمر

  .شود یم

شـده اسـت     یلکه مشد حسن را که در باطن به گاو تبـد  گیرند یم یمروستا تصم یاهال درنهایت

 یشـنهاد داستان درواقع پ یانیبخش داستان و انتقال به پاره پا سامان یرويدرمان به شهر ببرند. ن يبرا

د، او شـو  یرفتن به شهر باعث م یراو در مس یبردن مشد حسن به شهر است که جنون آن يبرااسالم 

 ییدره پرتاب شود و جان خود را از دسـت دهـد و در سـکانس نهـا     یینبدود و به پا يا به سمت دره

  .شود یم یدهکش یربه سامان شده روستا و مراسم ازدواج به تصو یتوضع

و  دهـد  ینشـان مـ   یها را به خـوب  آن یکدها نسبت پراکندگ یختگاو و نمودار در یلمف کدگذاري

نسـبت بـه    یشـامدرن پ يکـدها  ی) کامالً مشخص اسـت نسـبت پراکنـدگ   1گونه که در شکل ( همان

ـ  یـزي مدرن به لحاظ مساحت نمودار چ يکدها عـالوه بـر    یـل دل یناز دو برابـر اسـت. بـه همـ     یشب

که مـا بـا    کند یکدها مشخص م یوستا)، پراکندگگاو (ر یلممردمِ ف یزندگ محیط يظاهر يها انگاره

  .یمسروکار دار یشامدرنپ یشترب یاجتماع يفضا
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  گاو یلمف يکدگذار یپراکندگ یِنمودار درخت )1نمودار (

  

  ها  داده يبند و طبقه يکدگذار

 کـه در  يا با توجه به نسخه یلمصورت گرفته و ف  1یوو افزار ان گاو توسط نرم یلممتن ف کدگذاري

 یـزي ها صورت گرفته که چ سکانس ینا يبر رو یلمف يشده است. کدگذار يبند دست بوده، سکانس

 ريکدگـذا  یندانجام گرفته است و فرا ها يکدگذار ینارجاع به ا 100از  یشو ب يکدگذار 50از  یشب

حاصـل  ) 2انجام شده است. جدول ( کند، یم یفها را توص که آن مقوله ییها و کدها با توجه به مقوله

  افزار کسب شده است. گاو بوده که توسط نرم یلمف هاي يکدگذار یماترس یابیباز

  

 
1 NVIVO 
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 هاي سوژه پیشامدرن ) ویژگی2جدول (

  ها شخصیت  کدها یا رمزها  ها زیر مقوله  مقوله

  فرعی  اصلی  

پسر مشد   کدخدا  اسالم  مشد حسن

  صفر

مشدي   اسماعیل

  بابا

  اجتماع  ننه خانم  عباس

  

سوژه 

  رنپیشامد

گیري هویت  شکل

سوژه بر پایه 

  ساختارهاي پیشینی

  -  -  -  -  -  -  -  -  1  هاي کلی) (صورت ١مثُل .1

    -  -  -  -  -  -  -  -  بهشت .2  

  2  -  1  -  -  -  -  -  -  خدا .3

    -  -  -  -  -  -  -  -  جهان ازلی .4

  3  2  1  -  -  -  2  6  2  توسل به اسم مقدس .5

هاي  عدم وجود الیه

معنایی در 

وگوهاي  گفت

  ها سوژه

گیري معنا بر اساس سنت و  لشک .1

  هاي از پیش موجود گزاره

1  -  -  -  2  -  -  -  -  

گیري معنا بر اساس نظر  شکل .2

  سفید) دیگري (ریش

-  -  -  -  -  -  -  -  4  

تأثیرپذیري سوژه از 

  جهان خارج

  1  -  -  -  -  -  1  1  3  تأثیر فکر دیگري بر سوژه .1

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  بري سوژه فرمان .2

 
1 Ideas Or Forms 
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  ها شخصیت  کدها یا رمزها  ها زیر مقوله  مقوله

  فرعی  اصلی  

پسر مشد   کدخدا  اسالم  مشد حسن

  صفر

مشدي   اسماعیل

  بابا

  اجتماع  ننه خانم  عباس

  -  -  -  -  -  -  -  -  3  و طبیعت پیوند با هستی .3

  -  -  -  -  -  -  -  -  5  خارج محیط به نسبت انفعال .4

توجه به خاطرات گذشته و  .1  نگاه به گذشته

  ها نستالژي

-  -  -  -  -  -  -  -  -  

توجه به بخت، اقبال 

  و تقدیر

  -  -  -  -  -  -  -  1  -  توجه زیاد به شانس .1

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  آزمایی توجه به بلیت بخت .2

  -  1  -  -  -  -  1  -  -  کنندة مشکالت ا حلخد .3

  -  -  1  -  -  -  -  -  1  زخم چشم .4

  -  1  -  -  -  -  -  -  -  نزول بال .5

توجه کم به بدن 

  مادي انسان

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  بدن را زندان روح در نظر گرفتن .1

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  گذر از بدن براي کسب خود واقعی .2

هاي  رزشتوجه فرد به اجتماع و ا .1  گرایی جمع

  سنتی

1  3  1  1  1  3  2  2  -  

توجه اجتماع و عموم مردم به  .2

  مشکالت فردي

-  -  -  -  -  -  -  -  3  

  7  -  -  -  -  -  -  -  -  همبستگی عاطفی بین مردم .3
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  ها شخصیت  کدها یا رمزها  ها زیر مقوله  مقوله

  فرعی  اصلی  

پسر مشد   کدخدا  اسالم  مشد حسن

  صفر

مشدي   اسماعیل

  بابا

  اجتماع  ننه خانم  عباس

کسب رستگاري در 

  جهان دیگر

رفتار و کنش سوژه با توجه به کسب  .1

  پاداش اخروي

-  1  -  -  1  -  -  -  1  

اي انجام رفتار ظاهراً نامعقول بر .2

  کسب پاداش اخروي

-  -  -  -  -  -  -  -  -  

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  خود را در محضر خدا دیدن .3
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 یاهال یاجتماع يو رفتارها یفرع هاي یتشخص ی،اصل یتشخص یرامونگاو پ یلمف هاي يکدگذار

 یشامدرن،پ يها مقوله یرز ینداستان از ب یعنوان سوژه اصل ده انجام شده است. مشد حسن به

 ییمعنا هاي یهعدم وجود ال« ،»یشینیپ يساختارها یهسوژه بر پا یتهو یريگ شکل« هاي هیرمقولز

و  »یرتوجه به بخت، اقبال و تقد«، »سوژه از جهان خارج یرپذیريتأث«، »ها سوژه وگوهاي در گفت

 یرامونو تعداد آن پ ها ياز کدگذار یبرخ ینرا به خود اختصاص داده، همچن »ییگرا جمع«

  .) آمده است2حسن در نمودار (مشد  یتشخص

هنگام و در واکنش به حرف  یناست که در ا يخانه شهر در حال خوردن چا حسن در قهوه مشد

 هایمن، نوبت گاو مشد حسن است که طعمه پوروس ياحتماالً پس از گوسفندها« گوید یجبار که م

» مثالً گاو تو!« گوید یاً مفور یزکدخدا ن» گاو من؟: «گوید یهراسان م یسرعت و باحالت به» شود!

 ینکم در ب یاربه اندازة بس ها یهو کنا ییمعنا هاي یهکه ال شود یمثال مشاهده م یندر ا ابراینبن

 یزن یلمانند اسماع یتیکد در شخص ینو البته ا شود یم یافت یگرانمشد حسن با د يوگو گفت

 هب پرسد یخانه از همسر خود م . مشد حسن در ادامه پس از ترك شهر و بازگشت بهشود یتکرار م

گونه  همان.» یهو اتوب ال یاستغفراهللا رب« زند یم یادو او پس از سکوت همسرش، فر ي؟ا گاو آب داده

 ییو خدا یازل یرتصو یهخود را بر پا یتهو یبه نوع یسوژه اصل آید یجمله بر م ینکه از مفهوم ا

خلوص و  اینکد است.  ینا یگرد يها نشانهازجمله  »یعل یا«توسل به لفظ  ینو همچن پندارد یم

از مرگ گاوش و در  یشو مشد حسن پ شود یگر م جلوه یزدر کالم مشد حسن در رفتار او ن یسادگ

 يرفتارها یهاو بر پا یترفته شخص و رفته کند یو خالصانه را دنبال م یاحساس یونديارتباط با او، پ

او از جهان  یتشخص یرپذیريمهم تأث ینو ا شود یبرساخته م یبه نوع یا گیرد یگاوش شکل م

مشد حسن و گاوش مشاهده  یدر رابطه احساس ین. همچندهد ینشان م یبه خوب یزاطرافش ن

او و  که یناست بر ا يا آورده که نشانه ینظر قربان یککه او در بازگشت به ده با خود  شود یم

جهان که سرنوشت جهان را رقم  یرونیب یروهايزخم و ن از افراد روستا مانند عباس به چشم یاريبس

 یتشخص ازپیش یشخود ب یراموناعتقاد دارند. ضمناً رابطه تنگاتنگ مشد حسن و اجتماع پ زنند، یم

  .دهد یاو را نشان م یشامدرنپ

کنندة  وگوها و ارائه محور گفت یق،آگاه، عم يروستا به عنوان فرد یاهال یناسالم در ب مشد

را در روستا دارند  ها يکنشگر یشتریندر کنار پسر مشد صفر ب ي. وشود یمحل مشکالت شناخته  راه

. شود یگاو محسوب م یلمف یشامدرنِپ هاي یژگینکات در فهم و ینتر از مهم یکیاو  یتو شخص

وگو بوده و  حلقه گفت ینمشد اسالم آخر که یندارد و آن ا ینکته اساس یکافراد ده،  وگوهاي گفت

و  شود یختم نم يا سنتز دوطرفه گونه یچها به ه آن يوگوها ت که گفتمهم به آن معناس ینا

اما آگاه به اوضاع زمانۀ خود  یشامدرنانسان پ یک يدر آن وجود دارد. و ییمعنا هاي یهال ینکمتر



 1399 پاییز ،3 شمارهشناسی ایران، دوره بیست و یکم،  مجله جامعه

50 

روستا دارند.  یاهال یانرا در کنار پسر مشد صفر در م يکنشگر یشترینب یلدل یناست که به هم

سخن  پرده یکرده است و ب یدر شهر زندگ یمدت يدر روستا بوده که برا يدپسر مشد صفر تنها فر

 یو نسب یسطح یآگاه ینده کم شده است و هم هاي یینکه تعلقاتش به آ یستگفتنش، نماد فرد

  روستا داشته باشد. یاهال یندر ب ینسب يکه کنشگر شود یباعث م او

  

  
  مشد حسن تییشخص يکدها یپراکندگ اي یلهنمودار م )2نمودار (

  

به  یشامدرنپ هاي یژگیهستند که با و یگريد هاي یتبابا شخص يکدخدا، مشد عباس و مشد

بودن در  سفید یشخود و ر یِاجتماع یگاهجا یل. کدخدا به دلپردازند ینقش خود در داستان م یفايا

است، نشأت  و ساختار که در آن واقع یگاهاز جا يکنشگر یندارد که البته ا يکنشگر یزانیروستا م

موضوع را به  یناو از مشد اسالم ا یاپیپ يها باشد و پرسش یبر من درون یمبتن کهیننه ا گیرد یم

فرد  یک هاي یژگیبوده که و یگريد هاي یتازجمله شخص یزن یل. اسماعدهد ینشان م یخوب

که  کنند یم یانهستند که در داستان ب یاما او و مشد اسالم تنها کسان دهد یرا ارائه م ییروستا

جمله درکنار بر سر مزار رفتگان رفتن اهل  ینا »شود؟ یآخر و عاقبت مشد حسن چه م دانم نمی«

داستان  یِفرع يها که سوژه بینم یده است و م یندر فرهنگ ا ییگرا آخرت کنندة یانب ینوع روستا به

  .گذارند یم یشرا به نما ییگرا مفهوم آخرت گونه ینا

معموالً با نشستن  در ماجرا دارد و یديزن داستان نقش کل هاي یتشخص نیادر م یزخانم ن ننه

 هاي یتشخص یگردر د یژگیو ینکه ا کند یم یفااش نقش نظارت بر جامعه را ا بام خانه بر فراز پشت

 یینیآ ياز رفتارها یاري. البته ننه خانم بسشود یمشاهده م یزبابا ن يداستان مانند عباس و مشد
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 یگراند يآب دعا خوانده را بر رو یابستن  یلمثال دخ ير دوش گرفته است براب یزرا ن دیگر

. او عالوه بر نقش نظارت بر دهد یآن را انجام م یخوب است که ننه خانم به ییازجمله رفتارها یدنپاش

بر  را یگذشته به نسل کنون يها جامعه از نسل يها و فرهنگ ها یینفرهنگ جامعه، نقش انتقال آ

 یشنقش انتقال فرهنگ را به نما یخوب به یانی،که او در سکانس پا يا به گونه گیرد؛ یدوش م

شکل ارائه  یننقش خود را به بهتر یمراسم جشن عروس ي. او با آماده کردن عروس براگذارد یم

کشند که  یم یربه تصو یلمرا در ف یشامدرنپ هاي یژگیو یشترینب یز. مردم و اجتماع روستا نکند یم

و  یکدیگراز  یقشناخت عم ی،عاطف یدشد یسنت، همبستگ یدبه نظارت شد توان یم ینب نیاز ا

  اشاره کرد. یشامدرناجتماع پ یک يها نشانه یگرد

  

  يبند و ساخت یینتب

را بـه خـود    یلمفـ  يهـا  سـکانس  یشـترین هستند کـه ب  یخانه مشد حسن و مرکز روستا دو مکان

روسـتا هسـتند    یندر ا يا دو نوع نظام مقوله یريگ شکل یدو مکان هسته اصل یناند. ا اختصاص داده

مشـاهده   تـوانیم  ی. ابتدا مرکز روسـتا را مـ  کند یم یداها ارجاع پ متفاوت متن به آن هاي يکه کدگذار

 یاري. خدا هسـته بسـ  دهد ینشان م یکدیگرروستا بر  یاهال یدو نظارت شد یسنت یکه اجتماع کنیم

 يهـا  ماننـد توسـل بـه اسـم     یاريبسـ  يفراد روستا بـوده و کـدها  ا یشامدرنو پ یسنت هاي یتاز فعال

نسـبت بـه    یتاحسـاس مسـئول   یـی، گرا از جهان خارج، آخـرت  یرپذیريتأث یینی،آ يمقدس، رفتارها

 هـاي  یـه زخم، عـدم درك ال  مانند چشم یگريد يها روستا گزاره ی. روح سنتکند یم یهتوج را یگريد

) 3( یگونه کـه از نمـودار درختـ    . همانکند یم یدبازتول یزرا ن یکدیگرافراد بر  یدو نظارت شد ییمعنا

افراد جامعه حاکم بـوده و فرهنـگ    یزندگ يبه صورت گسترده بر رو یشامدرنمشخص بوده منطق پ

  .کند یم ینیرا بازآفر وستار
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  گاو یلمف يکدگذار یپراکندگ یِنمودار درخت) 3نمودار (
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 آید یکه به نظر م باشد یگاو او م یبه عبارت یاخانه مشد حسن  یلم،ف يها گزاره یريگ شکل هسته دوم

مشد  یو تمام محور زندگ شود یمشد حسن م یزندگ يِا خدا در نظام مقوله یگزینجا یگاو به نوع ینا

به رشد  شروع حسنخانه مشد  یلهاز طو يا نظام مقوله ینا که ین. با توجه به ادهد یم ییرحسن را تغ

 یی،گو مانند توهم ییها گزاره ي. به هر روآورد یبا خود به همراه م یزن یمنف يگذار ارزش یبه نوع کند، یم

 يا در نظام مقوله یشههستند که غالباً ر ییها و... گزاره یتواقع یرشعدم پذ یگانگی،جنون، مرگ، ازخودب

 یکیکه  شود یم یجادون دو جهان متفاوت اافالط یهبه مانند نظر ترتیب ینا خانه مشد حسن دارند. به

اجتماع ده بوده که مظهر خروج  یگريو د کند یم یرا تداع یخانه مشد حسن است که غار افالطون یلۀطو

دو حوزه با دو رنگ مختلف  ین) مشخص بوده، ا3گونه که از نمودار ( است. همان یقتاز غار و مواجه با حق

  .در آمده است یشبه نما

 یکه نماد انسان شود یوصف م يا گونه به یلمف 50 یقهو تا حدود دق یلمف يحسن در ابتدامشد  تصویر

که اکنون باردار بوده و در  بیند یم يها کار و کوشش خود را در گاو کوشا و اهل کار است. او حاصل سال

منطق  يو دارا یسنت فردي. او مانند تمام مردم روستا آورد یم یابه دن يا گوساله یزن یکنزد اي یندهآ

و در  رود یانجام کار به خارج از روستا م يبرا يبوده که و ییاست. اما نقطه عطف داستان جا یشامدرنپ

مشد حسن بوده بلکه  یهاز سرما یمیتنها قسمت عظ . گاو نهمیرد یم یاو، گاوش به شکل مشکوک یابغ

. او شود یم یو احساس یقعم یاروش بساو و گا طهراب یلدل ینروستا با او است و به هم یمحل ارتباط اهال

 يمرگ گاو به معنا ین. بنابرایستروستا پنهان ن یاز اهال یک یچمهم از ه ینگاوش را دوست دارد و ا

خود است.  یاحساس و روابط اجتماع یه،از سرما یمشد حسن با قسمت اعظم ینبزرگ ب يا حفره یجادا

خود راه  یلههاست، بر مرز جهانِ روستا و طو مدت او را که و کند یکه مشد حسن را شوکه م يا حفره

فرار کردن  یخبر جعل یدن. مشد حسن پس از شنکند یپرتاب م یلهطو يا به درون نظام مقوله رود، یم

گاو من که در نرفته مشد اسالم! ...گاو : «گوید یو م کند یآن، رو به مشد اسالم م یلۀگاوش و مشاهده طو

 یاءاش هاي یهدر ذهن مشد حسن است که همانند سا یتوهم یريگ غاز شکلآ ینو ا» ره! یمن که در نم

چشم در دو مورد و «. افالطون معتقد است که کشند یم یررا به زنج اش یشهدر غار افالطون است که اند

 یگر،شود. د یکیوارد تار یاز روشن یاست که آدم یوقت یکی: شود یناتوان م یدنبه دو علت از د

). بنا بر گفته 351: 1353(افالطون،   »یدروشن درآ یطیبه مح باره یک یکتار ییاز جا که امیهنگ

روند اگر به  ینحرکت کند و ا یکیبه تار یو از روشن یبه روشن یکاز تار تواند یم يافالطون هر فرد

د جهان شو ینا ردوا باره كو اگر بۀ بیند یرا که وارد آن شده است را م یباشد، آنگاه او جهان یجیتدر

 یرداشت و تأث یعاطف یها بود که با گاو خود زندگ سال یز. مشد حسن نشود یناتوان م یدنچشمانش از د

 یاییخأل باعث پرتاب شدن او به دن ینو هم میرد یگاوش م که ینتا ا کرد یآن را درك نم یجیتدر

  .آن گام برداشته است يسو به یجتدر به ازاین یشکه پ شود یم
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اکنون شاهد مرگ گاو خود  نشانده، هم يمطلق، گاو یقتخدا و حق يجا ود بهکه در منطق خ انسانی

او وارد  ین) آن خواهد بود. بنابرایۀسا یابا توهم ( يبه آن فقط همزادپندار یابیاست و تنها راه دست

شامدرن در یپ یو به نوع يجهان سرمد یندر خاك دارد و نشانه ا یشهکه ر شود یم يسرمد یجهان

ماه در آمد،  یوقت: «گوید یکه م شود یدگار او در مقابل اسالم، کدخدا و مشد عباس مشاهده ممان یالوگد

 »ی؟چ یامداگر ماه در ن: «گوید یمشد حسن در جواب مشد عباس که م ؛»برم یام] آب م گاو [تشنه يبرا

) 68: 1354 ي،به ساعد ید(بنگر  »!آید یاش بشه، ماه هم در م هر وقت گاو من تشنه«که  دهد یپاسخ م

و  کند یوخو م خلق ییرو شروع به تغ شود یم یلهطور کامل وارد طو پس به ینمشد حسن از ا

مهم در  ینو ا گذارد یگاوش م يخود را جا اش، یلهطو يِا نظام مقوله یاطادامه ح ياو برا دیگر یعبارت به

بروز  ،یکه تو مشد حسن هست یندبه او بگو کنند یده تالش م یکه اهال ییدرجا یلمدهندة ف سکانس تکان

 یادو فر شود یو بلند م کوبد یم یوارو سر خود را به د شود یم یدچار جنون آن باره كو او بۀ کند یم

 یندازنمنو ب خوان یمنو بدزدن! م خوان یم ینجا،ا ن یختهر هایمشد حسن! مشد حسن! پوروس: «زند یم

سکانس  ین) در ا80(همان:  » وت برس!! مشد حسن به داد گابرنسر منو ب خوان یچاه! م يتو

  .رسند یم یگانگیمشد حسن و گاو به  یدهنده به نوع تکان

در گوش مشد  یزمشد اسالم ن يها استدالل یحت یگرمشد حسن و گاوش به گونه است که د یگانگی

به  يرو یتشبهبود وضع يو برا برند یم ی. مردم روستا که به عمق مشکل مشد حسن پرود یحسن نم

ر یانشسته، بس یلهکه در طو یاما واکنش مشد حسن به جمع آورند یم یینیآ يمقدس و رفتارها يها ماس

 یقتبه نور و حق ینصورت نماد و به نشیند یو پشت به جمع م خیزد یجالب است و او از جلو جمع بر م

به  یرزمینیز يکه در غار شود یم اي یبه زندان یلمشد حسن تبد ییافالطون گو یر. به تعبکند یپشت م

بجنبد و نه،  يجا از تواند ینه م یگر،چنان بسته شده است که د یشها شده و گردن و ران یدهکش یرزنج

  .نگرد یخود م يرو روبه یوستهسر به راست و چپ بگرداند بلکه پ

  

  گیري بحث و نتیجه

درمان به  يکه او را برا گیرند یم یماند تصم کرده یداهل روستا که از بهبود مشد حسن قطع ام

است که  يا لحظه کند؛ یم یینرا تب یقتحق يقسمت داستان که چارچوب نظر ینتر شهر ببرند. مهم

 يا لحظه ینکه او را به شهر ببرند. ا روند یاسالم، کدخدا و مشد عباس به خانه مشد حسن ممش 

با  خواهد یفرد م یعنو خارج کنند و به یاز غار افالطون خواهند یرا م يزعم افالطون فرد که به تاس

 ی،اجتماع يها ارزش یقت،حق تواند، یم یدهرو شود که درواقع آن پد روبه یدجهان جد یا یدهپد

 جودو مو یعیطب یتعبور از وضع یقتدر حق یدجهان جد یا یدهپد ینو... باشد که ا یريپذ جامعه

 یلهتا از طو کنند یکه مشد حسن را بلند م يا همان لحظه یعنیتر است و  مطلوب یتوضع يسو به

از  ها یامپ ی) مشخص است، مشد حسن هنوز به برخ3) و (2گونه که از نمودار ( خارج شود. همان
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که  تاس یفرد در روستا بوده، تنها کس ینتر . مشد اسالم که نماد آگاهگوید یجهان خارج پاسخ م

و او را  گیرد یا م. مشد اسالم دست مشد حسن ردهد یبه او واکنش نشان م یمشد حسن هنوز گاه

که او  يا اما لحظه کند یم يهمکار یلهدرِ طو یکیتا نزد یزخارج شود و او ن یلهتا از طو کند یبلند م

منزلش  یاطو ح جو به نور خار ایستد یم باره كخارج آشنا شود، بۀ یايو دن یبا روشن خواهد یم

 یافراد به نرم گونه ینبا ا یدن بابوده که افالطون معتقد است که انسا يا لحظه ین. اشود یم یرهخ

 يدرمان برا ینشود. گذشت زمان بهتر یزپره یقتحق یدنهرگونه اجبار در د یجادبرخورد کند و از ا

 یلهزور از طو را به حسنمشد  کند یم یو سع شود یمشد حسن بود که مشد اسالم دچار اشتباه م

مشد حسن را  هايم و عباس دستمشد حسن، مشد اسال یپس از جنون آن ینخارج کند. بنابرا

شهر  يسو زور او را از روستا خارج و به و به کنند یخارج م یلهکشان از طو و او را کشان بندند یم

مشد اسالم، مشد عباس و کدخدا  که یشهر درحال یر. مشد حسن در خارج روستا و در مسبرند یم

و مشد اسالم با خشونت به او  ایستد یاز حرکت بازم باره كبۀ برند، یکشان م همچنان او را کشان

و  شود یم یهنگام است که مشد حسن باز دچار جنون آن ین! در ایوانبرو ح گوید یو م زند یضربه م

 یسوژه اصل ترتیب ینا شود و به یو درون دره پرتاب م کند یها حرکت م آن يرو روبه يا دره يسو به

  .شود یداستان دچار مرگ م

 یا یتترب یدةا یق،تحق يچارچوب نظر یهگاو و بر پا یلمف يمحتوا یلتحلاز  یاصل گیري نتیجه

 یتو ترب یعتطب ینب یزکردن به تما یرپذ کردن افراد است. مفهوم جامعه یرپذ جامعه دیگر یعبارت به

 گیرد، یرا فرا م یاجتماع يها کردن ارزش یکه انسان درون يا و از لحظه شود ی(فرهنگ) مربوط م

با  آموزند یها م ارتباطات و تعامالت است که انسان ینا یق. درواقع از طرشود یممهم آغاز  ینا

 ینحرف بزنند و عواطف و احساسات خود را بروز دهند، بنابرا یکدیگررابطه برقرار کنند، با  یکدیگر

 یردر مس فانهکه متأس شود یو بقاء انسان محسوب م یاتح يبرا يضرور ینديفرا یريپذ جامعه

 یزبقاء، مرگ را تجربه کرد. افالطون ن يجا و سوژه داستان به یفتاداتفاق ن یدرست مهم به ینداستان ا

افراد مشغول شود و  یتحضور داشته باشد که به ترب یددر جامعه با یروییکه ن کند یاشاره م

است  يهنر یتهنر ترب ابراینمطلق کند. بن یقتافراد را متوجه حق یو ذات یناییب یروين ترتیب ینا به

آن بتوان در روح  یلهوس که به يگرداند، نه هنر یگرد ییروح جوانان را به سو توان یآن م یاريکه به 

جوانان را به  یتکه ترب یوجود دارد و کس یدر نهان هر انسان ینایینشاند چراکه ب یناییب یروين

 یتهنر ترب یفهوظ نهیگابنگرد، سوق دهد و  یدکه با ییفقط نگاه جوانان را سو یدبا گیرد یعهده م

 یلمف یانخراش مشد حسن در پا مرگ دل ینرساند. بنابرا یاريکار به آنان  یناست که در ا ینا

روستا به مسئله موجود است. افالطون معتقد است که در گام اول  ینشانه واکنش اشتباه اهال

از غار خارج  که یو در ابتدا کس یرد) خو گیقت(حق یدبه نور خورش یجتدر چشم به بایست یم

خواهد  یزتم یگرد یزهايرا بهتر از چ افتند یکه در آب م یااشخاص و اش یرو تصاو ها یهسا شود یم
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رفته چشمانش به نور  و رفته یافتداد و پس از آن آسمان و نور ستارگان را در شب بهتر خواهد 

 يها به صحبتاست چراکه او هنوز  دقصا یزمشد حسن ن يمهم برا ین. اکند یعادت م یدخورش

بازگشت او به اجتماع  یروجود مس یبه معن ینو ا دهد یمثل مشد اسالم واکنش نشان م يافراد

به او  کهینرها کردن مشد حسن به حال خودش است و ا یرمس یننکته در ا ینتر مهم یناست. بنابرا

نها به مشد حسن باز ت مهم نه ین. ایابد زبلندمدت خود را با ینديکه در فرآ دادند یامکان را م ینا

 هاي یتنسبت فرهنگ واال با وضع ینها با فرهنگ واال و همچن بلکه به نسبت خرده فرهنگ گردد، یم

ها ممکن است به بسته  کردنِ خرده فرهنگ یرپذ جامعه يو فشار برا شود یاطالق م یزن تر یمتعال

 یتنها نشان دادن وضعجامعه ت یتاصحاب ترب یفهها ختم شود و وظ بازگشت آن يها شدن روزنه

 ینجذب ا يبرا یرمس ینمهم بهتر ینفرهنگ واال نسبت به وضع موجودشان است و ا یمتعال

از اندازه  یشب يمشاهده شد، پافشار یلمگونه که در ف همان ینخواهد بود. همچن اي یهحاش يها گروه

بلکه موجب دور  شود ینم دهند، یپاسخ م یقتتاً به حقذاکه  یگروه انسان ینتنها باعث بازگشت ا نه

 شود یم شان یها در غار افالطون آن يخواهد شد و در گام بعد سبب گرفتار یرمس ینها از ا شدن آن

  .خواهد شد یقتخود حق يجا به یقتحق یهسا یاتر   نازل یايدن یرشموجب پذ یتو درنها

که » ه غار افالطونجهان بشر در افسان یرتصو«پژوهش حاضر با مقاله  یجنتا یانتها از بررس در

گرفت که درك ما مانند مشد حسن  یجهنت توان یبه نگارش در آمده است، م ینکتوسط س. س

هستند که  یزیکیف یرو غ یزیکیف هاي یدهاز پد یاريو بس گیرد یشکل نم یتواقع یۀبر پا یگاه

بزرگ  يها داده گوید یم یرانوفچه و.و. مهمانند آن توانند یم یااش ین. اکنند یم وار یرا ش ما یتذهن

 یماريب یکتجربه  کند، یاشاره م یچلگونه د.م همان یاباشد  اي یانهرا هاي سازي یهشب یا یاطالعات

 یگاو زندگ«توانند  یم یرفیزیکیغ یا یزیکیف یدةهر پد یابزرگ، زبان  يها داده یماري،باشد. تجربه ب

 یانب یاز غار افالطون یزگر يبرا کیناست که س.س ییاز راهکارها یکیباشد. فلسفه  »یهر انسان

به مشد  یمشد حسن گرفتارشده در غار افالطون یمهنصفه و ن يها با واکنش یزمهم ن ینو ا کند یم

 یبا مفهوم آگاه یستگیوپ ینکامل دارد و ا یوستگیداستان پ یتشخص ینتر عنوان آگاه اسالم به

عنوان  به توان یرا م یاق دارد و آگاهکامالً انطب یزن يدر پژوهش سرخوش و مراد ییو رها یجمع

اقتباس خودآگاه  یتکرد. درنها یینمطلوب تب یريپذ جامعه یکو  یرهايرفت از غل و زنج ابزار برون

 يمهد یخش یو عل یمقاله اسداهللا غالمعل یجافالطون با نتا یهگاو از نظر یلمناخودآگاه داستان ف یا

  اند. پرداخته یرانا ینمايس يمدرن بر موج نو یاتو ادب یتروا یاقتباس یردارد که به تأث یخوان هم
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